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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

soros, nyílt üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4. 

 

Az ülés időpontja: 2018. május 24-én 11.15 órakor 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 

Iványi Ferenc Tivadarné elnök 

Csonka István tag 

Komlós Kolos tag 

Szabó Attila tag  

 

Az ülésen távollévő tag:  

Dr. Bourgla Ossamah tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika, Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

Szabó Gábor Járási Hivatal vezető 

Laki Csabáné belső ellenőr 

Dr. Martinecz Bence Bicskei Rendőrkapitányság részéről 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel 

határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkéri Szabó Attilát. Megkéri a bizottság tagjait, aki 

támogatja a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét jelezze. 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

60/2018. (V. 24.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A 2018. május 24-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv- hitelesítőjének megválasztásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

Szabó Attilát megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
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Iványi Ferenc Tivadarné: a meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja elfogadásra. 

Megkéri a bizottság tagjait, aki támogatja a napirendet jelezze. 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

61/2018. (V. 24.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A 2018. május 24-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

2018. május 24-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

(230. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A 2017. évi zárszámadás megalkotásáról 

(231. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 

(233. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE), 

valamint a belső ellenőrzés működéséről 

(235. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Beszámoló a Bicskei Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről 

(225. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatairól 

(250. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Közterület elnevezésről 

(226. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 
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8.) HÉSZ és a Szabályozási Terv módosításáról a Szent László- patak rehabilitációja 

érdekében 

(244. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) Az EFOP-1.5.2-16-2017-00011 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos 

közbeszerzési feladatokról 

(249. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) Az Esztergom – M1 autópálya közötti közúti kapcsolat fejlesztéséről 

(252. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

11.) Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2018. első negyedévben elvégzett 

munkálatokról 

(257. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

12.) Bejelentések 

 

 

1.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról  

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást, és megkérdezi van-e valakinek 

kérdése. Amennyiben nincs, kéri szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

62/2018. (V. 24.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

szóló rendelet- tervezetet az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2018. (…...) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„2. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2017. évi költségvetésének  

1. kiadási főösszegét  5 041 876 ezer forintban 

2. bevételi főösszegét  5 041 876 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                                        

(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint: 

1. Költségvetési bevételek összege:   4 233 467 ezer forint 

2. Költségvetési kiadások összege:   5 013 471 ezer forint 

3. Költségvetési hiány összege:          780 004 ezer forint 

4. finanszírozási bevételek összege      808 409 ezer forint 

5. finanszírozási kiadások összege                   28 405 ezer forint 

6. belső finanszírozási összege                                    781 766 ezer forint 

7. külső finanszírozás összege                        0 ezer forint 

 

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § 

(2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-36. számú melléklete határozza meg. 

 

2. § (1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 3 394 537   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 3 394 537 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 394 481   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 394 481 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény 

Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi költségvetésének 
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a) kiadási főösszegét 118 703   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 118 703   ezer forintban 

állapítja meg. 

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József   Attila 

utcai Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 80 766   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 80 766   ezer forintban 

állapítja meg. 

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas 

Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 183 764   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 183 764   ezer forintban 

állapítja meg. 

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes  Művelődési 

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2017. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 67 211   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 67 211   ezer forintban 

állapítja meg. 

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 31 972   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 31 972   ezer forintban 

állapítja meg. 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági  Szervezet 

2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 345 321   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 345 321   ezer forintban 

állapítja meg. 

 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 192 757   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 192 757   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és 
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Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 222 394   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 222 394   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 9 970   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 9 970   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

 

 

3. § A Rendelet 1 – 36. melléklete helyébe az 1 – 36. melléklet lép. 

 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2018. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2.) Napirendi pont 

A 2017. évi zárszámadás megalkotásáról 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást, illetve Molnár Enikőnek a pontos 

munkát és megkérdezi van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, kéri szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

63/2018. (V. 24.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A 2017. évi zárszámadás megalkotásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a 2017. évi zárszámadás megalkotásáról szóló rendelet- tervezetet az 

alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2018. (….) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 

 

 

„Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”  

 

 

1. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 

szóló beszámolót -  a mellékletekkel együtt – az abban foglaltaknak megfelelően 

 

(1)    5 220 075 E Ft teljesített bevételi főösszeggel, ebből 

  

              a) 4 071 666 eFt költségvetési bevétellel 

              b) 1 148 409  eFt finanszírozási bevétellel 

 

  (2)    2 206 696 E Ft teljesített kiadási főösszeggel, ebből 

            a) 2 178 291 eFt költségvetési kiadással 

                            b)     28 405 eFt finanszírozási kiadással 

             hagyja jóvá. 

2.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét   879 168   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 3 818 131 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi 

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 
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a) kiadási főösszegét 323 350   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 331 402 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, 

Árpád utca 13. 2017. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 103 502   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 113 502   ezer forintban 

állapítja meg. 

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József   Attila utcai 

Tagóvodája 2017. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 71 582   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 71 582   ezer forintban 

állapítja meg. 

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 

2017. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 159 005   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 166 477   ezer forintban 

állapítja meg. 

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ 

és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2017. évi  költségvetésének 

teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 55 758   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 57 690   ezer forintban 

állapítja meg. 

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ 

és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2017. évi költségvetésének teljesített 

bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 26 579   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 28 579   ezer forintban 

állapítja meg. 

 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági  Szervezet 2017. évi 

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 200 981   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 222 101   ezer forintban 

állapítja meg. 

 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2017. évi 

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 175 785   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 180 886   ezer forintban 
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állapítja meg. 

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ 2017. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási 

főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 206 956    ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 222 380    ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont 

Üzemeltető 2017. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 4 030    ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 7 345    ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

 

3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat összesített 

bevételeit és kiadásait az 1. számú mellékletben, bevételeit előirányzat-csoportonként 14. 

számúmellékletben, kiadásait előirányzat-csoportonként a 15. számú mellékletben határozza 

meg. 

(2) Az intézmények költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2.-11. számú 

mellékletben, Bicske Város Önkormányzatának költségvetési mérlegét közgazdasági 

tagolásban a 12.számú mellékletben és a Bicskei Polgármesteri Hivatal költségvetési 

mérlegét közgazdasági tagolásban a 13.számú mellékletben határozza meg. 

a) Bicske Város Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények 

bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és azok teljesítését 16.-18. számú 

mellékletben határozza meg. 

b) A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként 

előirányzatát és azok teljesítését az 19. számú mellékletben határozza meg. 

c) Bicske Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként 

előirányzatát és azok teljesítését a 20-24. számú mellékletben határozza meg. 

d) Bicske Város Önkormányzat önként vállalt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 

25. számú mellékletben határozza meg. 

e) Bicske Város Önkormányzat kötelezően előírt feladatkörök kiadásainak teljesítését 

a 26. számú mellékletben határozza meg. 

f) Bicske Város Önkormányzat államigazgatási feladatkörök kiadásainak teljesítését a 

27. számú mellékletben határozza meg. 

 

(3) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások 

előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 28. számú mellékletnek megfelelően 

határozza meg. 

(4) Az Önkormányzat felújítási, illetve beruházási kiadásainak előirányzatait és teljesítését 

feladatonként a 29. számú, illetve 30. számú mellékletnek megfelelően határozza meg. 

(5) Az önkormányzati tartalékok alakulását a 31. számú mellékletnek megfelelően 

határozza meg. 

 

4. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzatának több 

éves elkötelezettséggel járó költségvetés kiadásának tételeit a 32. mellékletnek 

megfelelően határozza meg. 
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5. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletek és a 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2017 – 2020. közötti időszakról szóló 

kimutatását a 33. számú melléklet szerint határozza meg. 

 

6. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat közvetett támogatás 

adatait a 34. számú melléklet alapján határozza meg. 

 

7. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat az uniós pályázati 

forrásból megvalósuló feladatait a 35. számú   melléklet alapján határozza meg. 

 

8. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat részesedéseinek 2017. 

december 31-i állapot szerinti bemutatását a 36. számú mellékletnek megfelelően határozza 

meg. 

 

9. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi könyvviteli 

mérlegét a 37. számú melléklet szerint határozza meg. 

 

10. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 

vagyonkimutatását a 38. számú melléklet szerint határozza meg. 

 

11. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi összesített 

maradvány-kimutatását a 39. melléklet szerint határozza meg. 

 

12. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi összesített    

eredménykimutatását a 40. melléklet szerint határozza meg. 
 

13. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi előirányzat 

felhasználási tervet a 41. melléklet szerint határozza meg. 

 

14.§ Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi auditált 

Költségvetési Beszámolóját hagyja jóvá. 

 

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

         (2) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 2017. évi költségvetésről szóló 

5/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendelet.  

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2018. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

11.23 órakor megérkezett a Bicskei Rendőrkapitányság képviselője dr. Martinecz Bence. 
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3.) Napirendi pont 

Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást, és megkérdezi van-e valakinek 

kérdése. Amennyiben nincs, kéri szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

64/2018. (V. 24.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról szóló határozati 

javaslatot, miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonállapotáról készült 

vagyonkimutatást a melléklet alapján elfogadja. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

4.)  Napirendi pont 

Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE), valamint 

a belső ellenőrzés működéséről 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: köszönti a belső ellenőrzést végző hölgyet. Kérdezi, hogy kíván-

e hozzászólni az előterjesztéshez. 

 

Laki Csabáné: elmondja, hogy annyi észrevétele van, hogy integritási kockázatkezelési 

felelőst szükséges lesz a jövőben kijelölni. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi Fritz Gábor jegyzőt, hogy akar-e esetleg hozzáfűzni valamit 

az észrevételhez. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy egyetért a belső ellenőr jelentésében foglaltakkal.  
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Iványiné Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást, és megkérdezi van-e valakinek 

kérdése. Amennyiben nincs, kéri szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

65/2018. (V. 24.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE), 

valamint a belső ellenőrzés működéséről  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE), 

valamint a belső ellenőrzés működéséről szóló beszámolót az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul vette a folyamatba 

épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésről, valamint a belső ellenőrzés működéséről 

szóló beszámolót. 

 

 

5.) Napirendi pont 

Beszámoló a Bicskei Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: köszönti a rendőrség képviselőjét. 

 

Dr. Martinecz Bence: elmondja, hogy Rendőrkapitány úr írásos anyagát minden jelenlévő 

megkapta. A Kapitányság nevében szeretné megköszönni az együttműködést. Úgy gondolja, 

hogy ezek a statisztikai számok kiemelkedőek, mindenképpen vállalhatók. Az a fontos 

számukra, hogy a lakosság elégedett legyen. 

 

Komlós Kolos: jelzi, hogy szeretné megköszönni a Rendőrség munkáját.  

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást, és megkérdezi van-e valakinek 

kérdése. Amennyiben nincs, kéri szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  
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66/2018. (V. 24.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Beszámoló a Bicskei Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicskei Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolóját, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Rendőrkapitányság 2017. évi 

tevékenységéről a melléklet szerinti beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

6.) Napirendi pont 

Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatairól 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: köszönti a Hivatal vezetőjét. Kérdezi, hogy van-e kiegészítése az 

előterjesztéshez. 

 

Szabó Gábor: röviden összefoglalva tájékoztatja a bizottságot a Járási hivatallal kapcsolatos 

fontosabb eseményekről. 

 

Csonka István: kérdezi, hogy van-e elképzelés arra, hogy a jövőben ügyfélbarátabb, 

gördülékenyebb legyen az ügyintézés. 

 

Szabó Gábor: elmondja, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy zökkenőmentes 

legyen a kiszolgálás, de nehezen lehet előre tervezni az adott napi ügyfélmennyiséget. 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást, és megkérdezi van-e valakinek 

kérdése. Amennyiben nincs, kéri szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  
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67/2018. (V. 24.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatairól 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatairól szóló tájékoztatót, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei 

Járási Hivatal vezetője által készített „Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város 

Önkormányzatát érintő feladatairól” szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

 

7.) Napirendi pont 

Közterület elnevezésről 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Csonka István: kérdezi, hogy van-e olyan terület, ahol nagyszámban új lakások kialakítása 

történne a jövőben, mert akkor ez a történelmi név már nem használható fel. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy nincs ilyen terület. 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást, és megkérdezi van-e valakinek 

kérdése. Amennyiben nincs, kéri szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

68/2018. (V. 24.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Közterület elnevezésről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a közterület elnevezésről szóló határozati javaslatot, 

miszerint 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1) a tulajdonában álló bicskei 066 hrsz-ú közterületet Könyves Kálmán utca néven nevezi 

el, 

2) felkéri a jegyzőt, hogy a közterületek elnevezésének, az elnevezések 

megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 14/2014. (V. 

28.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében előírtak, valamint a központi 

címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai 

szerinti eljárást folytassa le. 

 

 

 

8.) Napirendi pont 

HÉSZ és a Szabályozási Terv módosításáról a Szent László- patak rehabilitációja 

érdekében 

 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást, és megkérdezi van-e valakinek 

kérdése. Amennyiben nincs, kéri szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

69/2018. (V. 24.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: HÉSZ és a Szabályozási Terv módosításáról a Szent László- patak rehabilitációja 

érdekében 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a HÉSZ és a Szabályozási Terv módosításáról a Szent László- patak 

rehabilitációja érdekében szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. településrendezési eszközök módosítását határozza el a Szent László-patak 

rehabilitációja, mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás 

megvalósíthatósága érdekében, 
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2. a településrendezési eszközök módosítását a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

beruházásra tekintettel megindítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében lefolytatja, 

 

3. hozzájárulását adja, hogy a VIZITERV ENVIRON KFT. a terveket elkészíttesse, 

 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontokban foglaltak végrehajtása 

érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást megtegye. 

 

 

 

9.) Napirendi pont 

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00011 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési 

feladatokról 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást, és megkérdezi van-e valakinek 

kérdése. Amennyiben nincs, kéri szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

70/2018. (V. 24.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: Az EFOP-1.5.2-16-2017-00011 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos 

közbeszerzési feladatokról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja az EFOP-1.5.2-16-2017-00011 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos 

közbeszerzési feladatokról szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.2-16-2017-00011 

azonosítószámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárások sikeres lefolytatása érdekében 

hozzájárulását adja, hogy az eljárások koordinálása, lefolytatása érdekében a polgármester a 

konzorciumi partnerekkel tárgyalásokat folytasson, az eljárások és a pályázat sikeres 

lebonyolítása érdekében szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegye. 
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10.) Napirendi pont 

Esztergom – M1 autópálya közötti közúti kapcsolat fejlesztéséről 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást, és megkérdezi van-e valakinek 

kérdése. Amennyiben nincs, kéri szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

71/2018. (V. 24.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: Esztergom – M1 autópálya közötti közúti kapcsolat fejlesztése 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja az Esztergom – M1 autópálya közötti közúti kapcsolat 

fejlesztéséről szóló határozati javaslatot, miszerint 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) a ConstReal Mérnöki Iroda Kft által C280/2017 tervszámon készített műszaki 

tanulmányterv helyszínrajzát megismerte, annak Bicske közigazgatási területén 

tervezett 103 jelű főúti szakaszát támogatja, a tervezett nyomvonallal egyetért, 

2) továbbra is fenntartja az igényét az M1 csomópont és a Csillagvizsgáló között – 

meglévő utak felhasználásával – közúti közlekedési kapcsolat kialakítására. 

 

 

 

11.) Napirendi pont 

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2018. első negyedévben elvégzett 

munkálatokról 

 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: megkérdezi van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, kéri 

szavazzanak. 
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

 

72/2018. (V. 24.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2018. első negyedévben elvégzett 

munkálatokról 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság a határozati javaslat mellékletében szereplő Bicskei 

Gazdasági Szervezet által 2018. első negyedévben elvégzett munkálatairól szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: 2018. május 24. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Elnöke 

 

 

12.) Napirendi pont 

Bejelentések 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: kéri, hogy akinek bejelentése van az jelezze. 

 

Csonka István: jelzi ismételten, hogy a József Attila utcában a lakók fel vannak háborodva, a 

közterület egy méteres gazban áll és a járda járhatatlan, gyakorlatilag katasztrofális állapotok 

vannak. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy nagyon sok felszólítás kiment a köztisztasági rendelet alapján. A 

probléma az, hogy végrehajtási eszköz nincs a kezünkben.  

 

Csonka István: javaslata, hogy a Bicskei Gazdasági Szervezet nyírja le a füvet.  

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy jelezni fogja az intézménynek. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: jelzi, hogy bejelentést kapott, hogy a Vereczkei utca 14. szám előtt 

balesetveszélyesek a fák, nem lehet rendesen kilátni a kereszteződésben. 

 

Szabó Attila: elmondja, hogy ugyanez a helyzet a Május 1. utca és Batthyány utca 

kereszteződésében. 

 

Iványiné Ferenc Tivadarné: elmondja, hogy van egy idős néni, akinek a kertjében a fenyőfa 

olyan nagyra nőtt, hogy a saját és a szomszéd házát is veszélyezteti ha nagy szél van. Segítséget 

szeretne kérni. 
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Fritz Gábor: elmondja, hogy véleménye alapján ezt csak kosaras autóval lehet kivágni. 

Magántulajdonra nem terjed ki a kormányrendelet, így hatósági eszköz nincs a kezükben. A 

tűzoltóságtól lehetne segítséget kérni. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást, egyéb bejelentés hiányában a nyílt ülést 

11.59-kor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné  Szabó Attila 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

 elnöke  tagja, jkv. hitelesítő 


